
 

EDITAL Nº 02 DE SELEÇÃO 

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA – NÍVEL 1 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, no uso de suas atribuições, torna público o 

Edital de Seleção nº 02 para o curso de Pós-Graduação Latu Sensu “Aprimoramento 

em Clínica Médica e Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais – Nível 1”. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. O período de inscrições para a seleção no programa de Aprimoramento Profissional 

em Medicina Veterinária inicia-se em 20 de janeiro e se estende até dia 31 de janeiro de 

2020. 

1.2. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente. 

a) As inscrições presenciais serão realizadas mediante preenchimento do formulário 

próprio (Anexo 01) juntamente com a documentação listada no item 1.3, e entregues na 

Coordenação de Pós Graduação localizado no Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná, situado à Av. Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 542, CEP 

76.907-524, Ji-Paraná/RO, Sala 01 Bloco B no período estipulado neste edital, das 14h 

às as 16h e das 17h as 21h30min, horário local. 

1.3. Para confirmar sua inscrição, o candidato deve entregar, na ocasião da sua 

inscrição, seu Currículo Lattes atualizado e comprovado, juntamente com cópia dos 

documentos pessoais (RG, CPF, Carteira profissional – CRMV). 

1.4. Para participação deste processo seletivo exige-se ser médico veterinário formado 

em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC e com registro profissional no 

Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV. 

1.5. Para comprovação da graduação serão aceitos cópia autenticada do diploma de 

graduação e/ou Certificado de Conclusão de Curso, reconhecidos pelo MEC. 

1.6. Os candidatos que não apresentarem os documentos e o currículo conforme 

previstos neste edital não terão suas inscrições homologadas. 

1.7. A documentação dos candidatos inscritos não será devolvida, sendo arquivada no 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 

 

2. DAS ÁREAS E VAGAS 

2.1. As vagas disponíveis para o programa de Aprimoramento em medicina veterinária 

estão especificadas abaixo: 

 



 

ÁREA DO PROGRAMA Quantidade de vagas 

Aprimoramento em Clínica Médica de Pequenos Animais 06 vagas 

Aprimoramento em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 03 vagas 

 

3. DA CARGA-HORÁRIA E TEMPO DO PROGRAMA 

3.1 A carga-horária semanal é de 36 horas, acrescida de escala de plantões noturnos e 

de final de semana e feriado, totalizando 60 horas semanais. 

3.2. As atividades e a carga-horária exigida serão cumpridas no Hospital Veterinário do 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 

3.3. O programa de Aprimoramento Médico Veterinário do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná tem duração de 1 (um) ano. 

 

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão apreciadas pela Comissão Organizadora da Seleção e, uma 

vez aceitas, deverão ser homologadas pela Coordenação do Curso de Aprimoramento 

Profissional em Medicina Veterinária. 

4.2. As inscrições homologadas serão divulgadas até o dia 03 de fevereiro de 2020 no 

site da IES (https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/pos). 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. O horário de realização das provas será divulgado no dia 04 de fevereiro de 2020 

no site da IES (https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/pos). 

5.2. O período de seleção será de 04 a 07 de fevereiro de 2020. 

5.3. A seleção abrangerá as seguintes modalidades de avaliação e pesos em 

porcentagem (%): 

a) Prova teórica (40%) que abrange os conteúdos abaixo: 

I - Área de Clínica de Pequenos Animais 

- Doenças cardiovasculares em cães e gatos. 

- Doenças do sistema digestivo em cães e gatos. 

- Doenças do sistema renal em cães e gatos. 

- Doenças parasitárias e infecciosas em cães e gatos. 

- Doenças neurológicas de cães e gatos. 

- Doenças do sistema respiratório de cães e gatos. 

II – Área de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 

- Ortopedia em pequenos animais 
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- Cirurgia de sistema digestivo em pequenos animais 

- Cirurgias oftálmicas em pequenos animais 

- Cirurgia de cavidade torácica em pequenos animais 

- Cirurgia eletiva em pequenos animais 

- Cirurgias oncológicas em pequenos animais 

b) Prova prática (40%) a ser realizada no Hospital Veterinário: 

I - Área de Clínica de Pequenos Animais 

- Atendimento clínico de rotina sob avaliação da banca. Os candidatos deverão se 

apresentar no dia da prova prática com roupa branca, jaleco e equipamentos pessoais 

adequados para a rotina de clínica veterinária. 

II – Área de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 

- Acompanhamento/ realização de procedimento cirúrgico de rotina. Os candidatos 

deverão se apresentar no dia da prova prática com pijama cirúrgico. 

c) Entrevista e exame do currículo Lattes (20%). 

5.4 Exames dos Títulos: para a pontuação da titulação será utilizado o exposto abaixo: 

5.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

a) Formação Acadêmica  

Pós-Graduação: 05 pontos por cada pós-graduação 

b) Atividades de pós-graduação e Extensão - até 5 pontos (0,5 ponto por atividade). 

c) Cursos, Palestras Ministrados na Área, Não Curriculares - até 2 pontos (0,5 ponto 

por atividade) 

d) Atividades Profissionais Não Docentes na Área - até 2 pontos (0,5 ponto por ano 

de atividade) 

e) Aprovação em Concurso na Área de Conhecimento - até 1 ponto (0,5 ponto por 

atividade) 

f) Produção Intelectual 

Artigos Completos - até 10 pontos (1,0 ponto por artigo) 

Livro (Editor, Autor, Organizador) - até 3 pontos (0,5 ponto por livro) 

Em Anais (Internacionais ou Nacionais) - até 3 pontos (0,5 ponto por artigo) 

 

6. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

6.1. Os primeiros candidatos que totalizarem as vagas disponíveis de acordo com as 

maiores notas serão aprovados. 

 

7. CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO 



 

7.1 O não comparecimento em uma das etapas de seleção acarreta na reprovação do 

candidato. 

7.2 O Candidato que zerar uma das etapas da seleção estará eliminado do processo de 

seleção. 

7.3 O candidato que obtiver nota inferior a seis (6,0) em qualquer uma das etapas. 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1. O resultado final será divulgado no dia 10 de Fevereiro de 2020, no site da IES 

(https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/pos). 

8.2. Não serão fornecidos resultados por telefone. 

8.3. Serão selecionados os candidatos conforme o número de vagas oferecidas, 

obedecendo ao critério da melhor nota final obtida. Em caso de empate na nota final, o 

critério de desempate será a melhor nota em prova prática. 

 

9. DAS MATRÍCULAS 

9.1. Deverá ser realizada entre os dias 11 a 14 de fevereiro de 2020, na Central de 

Atendimento ao aluno – CEAL. 

9.2. Para a efetivação da matrícula, o candidato classificado no Processo Seletivo 

deverá apresentar o original ou cópia autenticada dos seguintes documentos: 

· Curriculum Lattes resumido; 

· Cópia autenticada do diploma de graduação (ou de respectivas declarações de 

colação de grau);  

· RG (Carteira de Identidade); 

· CPF; 

· Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

· Comprovante de residência; 

. Dados bancários; 

· Preenchimento de Ficha Cadastral; 

. Comprovante de registro junto ao CRMV. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Será admitido recurso à Comissão Organizadora da Seleção, no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas, contados da data de divulgação do resultado final constante no 

item "8.1", em petição escrita e fundamentada, mediante protocolo na Coordenação de 

Pós Graduação. 

https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/


 

10.2 A Comissão Organizadora da Seleção julgará o recurso em até 24 (vinte e quatro) 

horas, de modo a permitir o cumprimento do item "8.1". 

10.3 O resultado do recurso será divulgado no site da IES. 

10.4 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 

aprovação do candidato, desde que verificadas falsidades ou inexatidões de 

declarações ou irregularidades na inscrição, nas provas ou nos documentos, podendo o 

candidato responder, conforme o caso, por falsidade ideológica de acordo com o artigo 

299 do Código Penal. 

10.5 O Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária segue o 

disposto na Resolução do CFMV n°1076 de 11 de dezembro de 2014. 

10.6 O Curso de Pós-Graduação Latu Sensu “Aprimoramento em Clínica Médica e 

Cirúrgica de Pequenos Animais – Nível I” se iniciará no dia 17 de fevereiro de 2020, 

com o preenchimento de todas as vagas ofertadas em cada área do programa. 

10.7. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora da Seleção. 

10.8. No caso de desistência do candidato selecionado ou no caso do não 

comparecimento no prazo estabelecido para matrícula será convocado o próximo 

candidato na ordem de classificação. 

10.9. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas na 

coordenação de pós-graduação da IES. 

10.10. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

11. DA REMUNERAÇÃO 

11.1 O aluno aprimorando receberá bolsa mensal correspondente a 70% da Bolsa 

CAPES de 

Mestrado, vigente no período de sua aprovação. 

12. CRONOGRAMA 

Inscrições 20 janeiro  à 31 janeiro  

Homologação das inscrições 03 de fevereiro 

Processo seletivo 04 a 07 de fevereiro 

Resultados 10 de Fevereiro 

Matrículas 11 a 14 de fevereiro 

Ji-Paraná, 02 de dezembro de 2019                              

 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 



 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM MEDICINA VETEIRNÁRIA 

 
 
1. Selecione o programa  
(    ) Aprimoramento em Clínica Médica de Pequenos Animais – APCMPA 
 
 
2. Identificação 
Nome completo: 
_____________________________________________________________ 
Sexo:_____________ Estado civil: _________________ Data de nascimento: 
___/___/_____ 
RG: _____________________ CPF: ______________________ Órgão 
expedidor:_________ 
Nacionalidade: _____________________________ 
Naturalidade:______________________ 
Nome da Mãe: 
_______________________________________________________________ 
End: 
______________________________________________________________________
_ 
Nº ____ Bairro: ________________ Município: ______________________UF: __ País: 
____ 
Telefone fixo: (__)________________ Celular: (__) 
_________________________________ 
E-mail: 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Dados profissionais 

Graduação: ______________________________________ Ano de conclusão: 
___________ 
Instituição: ___________________________________ Cidade/ UF: 
____________________ 
 

4. Dados Bancários 
Nome do Banco: ____________________________ 
Agência: __________________________________ 
Conta Corrente: ____________________________ 

 
 

 
                                                   _________________________                      Data: 

__/__/____ 
Assinatura do candidato 

 


